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 مقدمه

گيرد از طريق قانون اساسی و قانون انتخابات در ارتباط با شهروندان شكل می 1اين حق .بشر در چارچوب حقوق شهروندي است انتخاب يكی از حقوق بنيادين

ا، شوند، کسانی که انتخابات را اجرکنند، کسانی که برگزيده میآيد. در صحنۀ انتخابات با چهار نوع بازيگر روبرو هستيم: کسانی که انتخاب میو به اجرا درمی

کنند. در واقع اخالق انتخاباتی جهت دهنده به همين حقوق است. موضوع کنند، و آنان که تبليغات انتخاباتی را برنامه ريزي و اجرا میمديريت و نظارت می

ها و است و اغلب در حد توصيه، در ايران کمتر مورد بحث قرار گرفته  -نگردکه به انتخابات به عنوان يک حق با رويكردي اخالقی می -اخالق و انتخابات 

خواهم درخصوص حقوق شهروندي و اخالق انتخاباتی سه پرسش را به قرار زير شود. در اين گفتار میهاي اخالقی در هنگامۀ انتخابات خالصه میپند و اندرز

 ها به بحث بپردازم:مطرح کنم و در حد توان و امكان دربارۀ آن

 اي دينی است؟ وظيفه آيا شرکت در انتخابات پرسش اول:

 اي اخالقی است؟آيا شرکت در انتخابات وظيفه پرسش دوم:

 ؟گرايی، و يا هردوگرايی استوار است يا فايدهآيا شرکت در انتخابات به عنوان رفتار اخالقی بر پايۀ وظيفه پرسش سوم:

 یکم. انتخابات و دین 

                                                           
1.Right 



 

 

هاي عاقل، آزاد و برابر براساس نساناكه بر پايۀ حقوق انسانی استوار است. فرض ما بر اين است که انتخابات اوالً و بالذات وظيفه يا فريضۀ دينی نيست بل

شوند. آنان از طريق انتخابات ار میقرارداد اجتماعی و بر بنيان قانون اساسیِ برآمده از خواست و ارادۀ مردم، از حق انتخاب کردن و انتخاب شده برخورد

کنند تا آنان به وظايف نمايندگیِ خود خود واگذار می در مدتی معين و در چارچوب خاصی به اشخاصی به عنوان نماينده يا وکيل هايی از حقوق خود رابخش

 برابر قانون عمل کنند؛ چه به عنوان رئيس جمهور، چه نماينده مجلس و چه نمايندۀ شوراهاي شهر، و مانند اينها. 

ساسی اکنند تا آزادانه برگزينند و يا برگزيده شوند. شرکت آنان در انتخابات برپايۀ قانون بنابراين انتخابات يک پديدۀ عرفی است که شهروندان در آن شرکت می

ها ذاتی نيست بلكه ؛ اين تفاوتندو حقوق مدنی است. ممكن است اين شهروندان ديندار باشند يا نباشند، ممكن است مذهب خاصی داشته باشند يا نداشته باش

نيست هاي بشري است. در نتيجه، انتخابات قلمرو دستور و فرمان نيست که اطاعت بشود، تكليف دينی و مذهبیها در جامعهها و تنوعامور فرعیِ مبتنی بر تفاوت

دهيم، ها را انجام میهايی داريم که با ايمان قلبی آنما در دين فريضهن گرفته شود، و فريضه نيست که ادا بشود. اهلل يا جانشينان وي به گردکه به عنوان حكم

ها به عنوان تكليف، فريضه و امثال اين به شكلی داوطلبانه و با انتخاب خودمان؛ چنانكه اصل دينداري نيز يک انتخاب آزادِ بشري است. گاه شرکت در انتخابات

گر انتخابات از اراده و اختيار شهروندان ر انتخابات يک کنش انسانی مبتنی بر حقوق بنيادين بشر است، اشود. اگدر چارچوب حكم و فرمان)بايد( مطرح می

دينی و بيرون از دايرۀ دين است. بنابراين، ارتباط، -پيشا، مفهومی-ه چنين استک-ها است،هاي اساسیِ انسانگيرد و اگر انتخابات تخته بند آزاديسرچشمه می

  آن با دين، بی معنی و کاري ناصواب است. اختالط و التقاطِ

ی لباس دين بپوشانيم، در عمل اين از اين گذشته بايد توجه داشته باشيم که وقتی به امور بشري و عرفی زير عنوان مسائل دينی و يا تكاليف و فرايض دين

پرسد چرا رد انسانی و تجربه بشري از ما میدش را به پيش ببرد. خهاي و منويات خوخواهد هدفیمآيد که حكومت به نام دين و مذهب شائبه به وجود می

ن هدايت نوع انسان از طريق پيام آوران آبايد براي ساماندهیِ امور بشري که به اراده و اختيار شهروندان وانهاده شده، وارد حريم دين شويم که رسالت اصلیِ 

معتقد اند که دين ن اديان ابراهيمیخدا و آخرت، تنها هدف برانگيختن پيامبران نبوده است. پيروا ( البته62،72: 1377در جهت خدا و آخرت است. )بازرگان،

و سياسی است، چراکه دين و سياست  راهنماي زندگیِ فردي و اجتماعیِ بشر در اين جهان نيز هست. دين بر مدار کتاب و سنت، داراي تأثيرات فردي، اجتماعی

خالقی، سعادتمندانه در ابعاد انسان به زندگی اهاي کلی با هدف دستيابیگيريهاي اساسی و جهتهاي غايی، رهنمودپيام آور هدفاز هم جدا نيستند. اما دين 

ره گيري ظر به اين افق و چشم انداز با بهفردي و اجتماعی، و در نهايت، صيرورت انسانِ باورمند به سوي استعالء و هدايت است. دين داران در اين گستره و با ن

بخشند، دهند، جامعۀ سياسی خود را برپايۀ قرارداد اجتماعی نظام میاز خرد جمعی، دانش، فلسفه، اخالق و تجربه، زندگی فردي و اجتماعیِ خود را سامان می

، «افقی»است نه « عمودي» دم با يكديگرکنند. در اين فرايند انسانی و نيكو، روابط مرخود را تأسيس مینويسند و نهادهاي انتخابیقانون اساسی خود را می

 زايی بر بنيان دموکراسی استوار است. يعنی آمرانه و از باال به پايين نيست، بلكه دايره وار و متعامالنه است، و با مشارکت آگاهانه، با همكاري و هم اف

 دوم. انتخابات و اخالق

شمول است. تمام دانشمندان و انديشه وران جهان، اين موضوع را صرف نظر از نژاد، و جهان شرکت در انتخابات به مثابۀ يكی از حقوق شهروندي، امري کلی

شود. پذيرند و براين نظراند که از رهگذر انتخابات، حاکميت ملی در هرکشور به شكل ساختاري متبلور میزبان، مليت، دين، عقايد سياسی و اجتماعی می

يكی از رويكردها نسبت به انتخابات است. اين مكتب اخالقی بر  2گرايیبه عنوان کنشی اخالقی نيز تلقی شود. وظيفهتواند انتخابات افزون بر حق بودن، می

داند. به عنوان نمونه، انجام دادن کارهاي خوب مانند راستگويی، و اجتناب از کارهاي نفسه میمدار حسن و قبح عقلی استوار است و احكام اخالقی را ذاتی و فی

ظيفه کارهايی اخالقی اند که موظفيم آنها را رعايت کنيم، فارغ از اين که چه پی آمدهايی اعم از سود و يا زيان دربرداشته باشد. در اخالق و ،گويیمانند دروغبد 

 3ربرد دارد، فايده گرايی(. مكتب اخالقیِ ديگري که در سياست ورزي و ازجمله در انتخابات کا 81-101: 1395گرا، اساس انجام وظيفه است)محمودي، 

 .(239-264: 1395گرا به دست آوردن بيشترين سود و کمترين زيان براي اکثريت مردم است)گنسلر،است. اخالق فايده

يت اين است که تواند شالودۀ رفتار اخالقی حاکمان، شهروندان و نامزدها در انتخابات باشد؟ واقعگرا میآيد اين است که آيا اخالق وظيفهپرسشی که پيش می

گيري از اخالق گرا سپرد؛ هر چه ما در سياست ورزي به شدت نيازمند بهرهتوان مهار رفتار اخالقی را يكسره به دست اخالق وظيفهدر سياست ورزي نمی

که بيشترين سود براي اکثريت بر چه  شويمگرا هستيم. سياست و اخالق فايده گرا پيوندي ناگزير با يكديگر دارند. اکنون با اين پرسش رو به رو میوظيفه

توان از فايده گرايی دفاع کرد؟ آدلف اساسی استوار است؟ اگر به عنوان نمونه بدست آوردن بيشترين سود براي اکثريت، نقض حقوق بشر باشد، آيا باز هم می

                                                           
2.Deontological Ethics 
3.Utilitarianism 



 

 

وانی بودند و نيز سالمندان و افراد غير نژاد ژرمن و به ويژه يهوديان را و رهيتلر رهبر آلمان نازي در دورۀ فرمانروايی خود، اشخاصی را که داراي ناتوانی جسمی

 شد. ها را مرتكب میکرد تا نابود شوند. او برمدار فايده گرايی اين جنابتهاي آدم سوزي روانه میهاي گاز و کورهبه اتاق

و از اين دورۀ تاريخی نسبت به دورۀ تاريخی ديگر براي اکثريت متفاوت است.  هاي فايده و زيان از اين جامعه نسبت به جامعۀ ديگرها، مصداقافزون بر اين

گرا است، اما بايد توجه کنيم که در سپهر سياست از فايده تر از اخالق فايدهتر و موجهگرا بسيار مستحكمها و شبكۀ معنايیِ اخالق وظيفهها، ساختارهرچند بنيان

را کنار  4«فايده -هزينه»توان در يک کشور و دربرابر يک ملت، قاعدۀهان سياست جهان حساب و کتاب است و نمیگرايی گزير و گريزي نيست، چرا که ج

بايد در ادارۀ امور کشور تواند و نمیگذاشت و برپايۀ وظيفه، فارغ از پيامدهاي تصميم گيري و عمل اجتماعی و سياسی فرمان راند. حكومت برگزيدۀ مردم نمی

طيع ارادۀ تقاء امنيت ملی و منافع ملی را کنار بگذارد. اگر چنين کند مردم حق دارند چنين حكومتی را کنار بگذارند. حكومت قانونی بايد تابع و ماصول حفظ و ار

 ملت خود باشد. 

يک تكليف و فريضه است، پس من به اند که شرکت در انتخابات اند و اعالم کردهکنم چون فراخوان دادهروم در انتخابات شرکت میاين رويكرد که من می

سبه کند که براساس چه بنيان هايی فرجام و غايت اين انتخابات کاري ندارم، از خردورزي، اخالق سياسی و حقوق شهروندي به دور است. رأي دهنده بايد محا

گرايی آورد. فايدهمی نتايجی براي او، هم ميهنان و کشورش به بار ها چهخابات شرکت کند يا نكند و هرکدام از اين گزينهبه چه هدف هايی در انتو براي دستيابی

توانيم در سياست ورزي فارغ از اين که تصميم و کنش ما چه پيامدهايی خواهد داشت، نقش آفرينی کنيم. از سوي ديگر، گرايی است. ما نمیتخته بند نتيجه

تواند راه سوء استفاده از حقوق مردم را بگشايد و به دروغ، تقلب و ديگر گرايانه که میدهسپردن کنشگري سياسی مانند شرکت در انتخابات به اخالق فاي

 ه نفع اکثريت مردم است.پايه که نتيجه بها ميدان بدهد، کاري بس خطرناك و زيانبار است، با اين دعويِ بیسودجويی

اين نتيجه رسيده ام که سياست ورزي برمدار وظيفه گرايیِ صِرف و يا فايده گرايیِ طی دو دهۀ گذشته با مطالعه و تأمل در مورد رابطۀ اخالق و سياست به 

هاي دو مكتب اي تلفيقی است با بهره جستن از ظرفيترساند. راه چاره به باور من نظريههاي انسانی را به بن بست میصِرف، ممتنع است و در نهايت جامعه

: 1393ناميده ام.)محمودي،« وظيفه گرايی-اخالق فايده» از سوي ديگر. اين ديدگاه را 5«قاعدۀ زّرين»يی، و به کاربردنگرايی از سوگرايی و وظيفهاخالقیِ فايده

105-82 ) 

هيم و دنيم و يا انتخاب شويم. ما اين کنش قانونی را يا براساس وظيفه گرايی انجام میکرويم تا انتخاب هاي رأي میتوان گفت ما به پاي صندوقبنابراين می

گرايانه به سراغ سياست، امر گرايانه و فايدهگرايی تا از اين رهگذر در شكل دادن به ساختارهاي حكومتی مشارکت ورزيم. بنابراين با دو نگاه وظيفهيا فايده

 دان است.رويم که يكی از نمودهاي رفتار سياسی شهرونجمعی و انتخابات می

هروندان شرکت در انتخابات را شی است. از جنبۀ حقوقی شرکت در انتخابات يک حق شهروندي است. ازجنبۀ اخالقی انتخابات داراي دو جنبۀ حقوقی و اخالق

کنيم تا از حقوقمان برخوردار شويم و هم از آنجا که موجوداتی اخالقی هستيم، وظيفۀ دانند. ما به عنوان شهروند، هم قوانين را رعايت میاي اخالقی میوظيفه

اي باريک در اينجا قابل ذکر است و آن اين که هر اندازه جامعه اخالقی تر شود و شهروندان برمدار اخالق با يكديگر کنيم. نكتهش را رعايت میاخالفی خوي

در بسياري از  گيرد.تري صورت میتعامل و هم فزايی کنند و وظايف فردي و جمعی خود را انجام دهند، به همان ميزان اجراي قوانين با سهولت و سرعت بيش

توانند براساس اخالق اختالفات خود را حل و فصل کنند. هرچه جامعه اخالقی تر شود، نياز به کارها مردم بدون استناد به قوانين و مراجعه به دادگستري می

اي توسعه يافته و سعادتمند آورد، جامعهاجرا درمی کند و آنرا در نهايت با توسل به زور بهتصويب می واي که قوانين انبوه تدوين شود. جامعهقوانين کم تر می

برد و شود. جامعه اخالقی مناسبات خود را با تعامالت مثبت و مشارکت به پيش مینيست و نشان از آن دارد که به شكل طبيعی و با نگرش اخالقی اداره نمی

هاي دستگاه قضايی بسيار خلوت است، مراجعان هاي پيشرفتۀ جهان، ساختمانسیچندان حاجت ندارد که براي دادخواهی به دادگستري مراجعه کند. در دموکرا

توان آورد. بنابراين میها خيلی محدود است، زيرا بهره گرفتن از خرد و اخالق، زندگیِ راحتی براي شهروندان فراهم میو شاکيان اندکی دارد و تعداد پرونده

کند. اگر مشارکت کنندگان در انتخابات، حداقلی از اخالق را رعايت کنند، به ميزان همين نقش را ايفا می گفت که حقوق شهروندي و اخالق انتخاباتی نيز

ها همراه خواهد بود. همگان از نتيجۀ انتخابات اخالقی رضايت خواهند ها و آسيبنظمیشود و با کم ترين بیزيادي انتخابات با رعايت نظم و قانون برگزار می

 داشت.  

 قوق شهروندی و اخالقسوم.ح

                                                           
4. Cost- Benefit  
5.Golden Rule  



 

 

 ها به قرار زير است: حقوق شهروندي بر مدار اخالق انتخاباتی، شامل مواردي است که مهم ترين آن

 . امنیت و منافع ملی1

يست بلكه وسيله مقدم بشمارند. انتخابات هدف نشرکت کنندگان در انتخابات از نظر اخالقی موظف اند امنيت و منافع ملی را بر منافع شخصی، جناحی و حزبی

. نمايندگان است تا حاکميتِ مردم بر کشور اِعمال شود. سوداي خامِ به کف آوردن قدرت، ثروت، شهرت و نفوذ شخصی، خالف قانون و اخالق انتخاباتی است

ها و منافع مشروع مردم به کار گيرند. ستهبايد بياموزند که با انتخاب شدن، حامل بخشی از حقوق مردم اند و موظف اند اين امانت را حفظ کنند و در جهت خوا

 فراتر از قانون( ندارند. « ) امتياز ويژه»اند و از اين رو « نمايندۀ مردم» آنان صرفاً 

 شود براي ورود بههاي سالم انتخاباتی است. حزب تشكيل میها شرکت در انتخابات و انجام رقابتهاي مشخصی دارد که يكی از آنتشكيل احزاب هدف 

ما نبايد شرم و خجالت از کار حزبی داشته باشيم، يا تنزه طلبی بكنيم که ما اصالً به  ها به اکثريت تبديل شوند.شود که اقليتساحت قدرت، حزب تشكيل می

مند حزبی و ر فعاليت قاعدههنري است. دهيچ حزب و گروهی وابستگی نداريم. اين هنر نيست که به هيچ حزبی وابستگی نداشته باشيم. اين عين انفعال و بی

شوند. واقعاً از حزب بايد در اين کشور اعادۀ حيثيت بشود و به عنوان يک امر کامالً کار جمعی است که اشخاص مستعد براي ادارۀ کشور تربيت و ساخته می

 پيشرفته و نمود بارز و برجستۀ دمكراسی به آن نگريسته شود. 

 . اصول فکری و راهبردی2

گروه  احزاب سياسی، اخالقاً موظف اند اصول و مبانی فكري و راهبردي خويش را در چارچوبِ مواضع و رفتار خود به دقت رعايت کنند. اگر احزاب و ها وجريان

ل نكنند، هويت هايی داعيۀ اصالحات ساختاري و ايجاد تغييرات دموکراتيک در کشور را دارند، بايد از اصول و موازين پذيرفته شده و اعالم شدۀ خود عدو

اي معنوي و ذي قيمت همواره حفظ نمايند و به هيچ وجه بر سرِ آن با مراکز قدرت) از هر نوع( معامله و سازشِ پنهان و آشكار نكنند. خويش را به عنوان سرمايه

 و کارساز باشد.  هاي اجتماعی و سياسی از جمله انتخابات، راهگشاتواند در کنشگريچنين سياست اخالقی و خِرَدبنيانی، می

شود. آنان با اين کار به همگان نشان چيزي نصيبشان نمیگيرند، جز خسران و بدنامیو لغزيدن به سوي قدرت حاکم را در پيش میکه راه فرصت طلبیاحزابی

شوند بخواهند و چه نخواهند هم رنگ جماعت می اي نسبت به اصالح و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب ندارند و سراپا منفعل اند؛ زيرا چهدهند که انگيزهمی

چرخند با احزاب مستقل، ترقی که پيرامون قدرت میو اين هم رنگ جماعت شدن يعنی چرخيدن به دور محور قدرت متمرکز. پس چه تفاوتی است بين احزابی

مثل ايران اند. بنابراين الزم است رفتار سياسی احزاب را هميشه زير نگر و آرمان گرا که در پی تثبيت حكومت قانون و تحقق دمكراسی در کشوري خواه، آينده

بَرَد. حتماً الزم است سران اي هستيم که راه به جايی نمیپايههاي بیها و مصلحت جويینظر داشته باشيم. گاهی در ميان بعضی احزاب شاهد سازشكاري

هاي حزب خود باور خدشه دار نشود و اگر به ايدئولوژي و سياستها و مفاد مرامنامۀ حزبیهدفاحزاب مواظب باشندکه هويت حزبشان با زيرپا گذاشتن اصول، 

درِ خانۀ بنيان و فرصت طلب، روزي يا شبیاثر نكنند. در تاريخ اتفاق افتاده است که سران بعضی احزاب بیدارند، با سازش پنهان و آشكار آن را ضايع و بی

ها راه نداده است. اين نشانۀ نهايت خفت و خواري است. اين سياست مداري نيست، بلكه اند و او آنيتی به تمنا و خواهش زدهرا به طمع پولی يا حماحاکمی

 دريوزگیِ سياسی است. اين پشت کردن به مردم و روي آوردن و حضوع در برابر قدرتِ سرکش و قانون ستيز است.

، هرگز چنين -و چه غير حزبیچه حزبی-آمدان سياست، تدبير و اخالق که اين کشور به خود ديده است، ما در تاريخ معاصر ايران، در ميان بزرگان و سر

( است که چند دوره به نخست وزيري رسيد. او سُكان انتقال قدرت از 1254-1321ها محمدعلی فروغی)ايم. يكی از اين نمونهرفتارهاي سخيفی نديده

گ که کشور از خطر تجزيه و ازهم پاشيدگی سرِ سالم به دربَرَد، به دست گرفت. او در انتقال قدرت از رضا شاه پهلوي به قاجاريه به پهلوي را با اين هدف بزر

توسط دو قدرت  محمد رضا شاه نيز، با اين که مغضوب رضا شاه و خانه نشين شده بود، خانه را ترك کرد و به ميدان سياست درآمد و کوشيد ايران اشغال شده

ولی و خانه ي روس و انگليس را از فروپاشی نجات دهد، و چنين کرد. او سياستمدارِ دانشمند و با کياستِ دوران بحران بود. فروغی در تمام دوران معزاستعمار

يا کوچک ترين هاي اشعار بزرگان فرهنگ و ادب ايران زمين بود، آنشينی که با عشق و کوشش و احساس مسئوليت در کار تأليف و ترجمه و تصحيح ديوان

ت بازگردد؟ او درکدام عالمتی نشان داد که به قدرت بازگردد؟ آيا پشت درِ کاخ پهلوي دق الباب کرد تا در باز شود و او دربرابر شاه کرنش کند و به سريرِ قدر

خدمت به مردم و مام ميهن مشغول بود؟ او  عرصۀ سياست ورزي، منافع شخصی خويش را بر منافع ملی ترجيح داد؟ او در دوران زندگانی خود به چه کاري جز

يرانی طی فصلی با سرمشق ممتاز سياستمداريِ اخالقی، مدبرانه، دورانديشانه و آراسته به شرف و غيرت يک ايرانیِ اصيل و وارسته بود. در کتاب نوانديشان ا



 

 

(. پس 145-174: 1395رخشان فروغی را ترسيم کنم)محمودي،ام ابعادي از شخصيت د، کوشيده«محمدعلی فروغی، سياستمداري در تراز جهانی»عنوان

 کنم. به همين مختصر در اينجا اکتفا می

( در دوران نهضت ملی بود. دورۀ دکتري خود را در 1258-1345( است. او از ياران محمد مصدق)1288-1350نمونۀ مثال زدنیِ ديگر عبداهلل معظمی)

رانيد. به مقام استادي دانشگاه تهران نائل شد. در دورۀ هفدهم مجلس شوراي ملی به رياست مجلس رسيد. پس الملل خصوصی در فرانسه گذرشتۀ حقوق بين

اي به مفاد قرارداد کنسرسيوم نفت اعتراض کرده بودند، به دستور شاه از نفر از استادان دانشگاه تهران که با امضاي نامه 38مرداد همراه با  28از کودتاي 

هاي بزرگ ملی همچون مهدي بازرگان، يداهلل سحابی، کريم سنجابی، کاظم حسيبی، محمد و ديگر شخصيتخراج شدند. اين نامه را معظمیدانشگاه تهران ا

با به فعاليت پرداخت. او گرچه تا پايان يار و همراه مصدق بود، اما « نهضت مقاومت ملی»پس از کودتا در قريب، و منصور عطايی امضا کرده بودند. معظمی

کند که پيشنهاد میکودتا به معظمیطرح انحالل مجلس شوراي ملی و برگزاري رفراندوم با وي مخالفت کرد. سرلشگر فضل اهلل ذاهدي رئيس دولت نظامی

پيشنهاد عظمیچون مجلس برخالف قانون منحل شده، مجدداً با دعوت از نمايندگان، مجلس را تشكيل دهد و همان مجلسِ منحل شده شروع به کار کند. م

به ذاهدي[ گفتم من با دکتر مصدق کارکردم و به همكاري با »]چنين است:کند. روايت اين استنكاف از پذيرش رياست مجلس از زبان معظمیذاهدي را رد می

: 1377رسولی پور،«)ا انجام دهم.توانم اين کار راو شناخته شده ام. درست است که برسر انحالل مجلس و رفراندوم باهم اختالف داشتيم، ولی االن نمی

به دستور فرمانداري  1334درسال که ذاهدي براي وي گسترده بود، رهايی يافت. معظمیبا درايت و زيرکی از دامی(. بدين سان معظمی224-222

ملی و سياستمداري با تدبير، توانمند و دانشمند، تا تهران بازداشت شد، به تبعيدگاه فرستاده شد و در زندان برازجان به بند افتاد. او به عنوان شخصيتی نظامی

وي  پايان عمر حاضر نشد با حكومت شاه همكاري کند. درخور توجه و تعمق است که پس از کودتا و برکناري دولت ملی مصدق، هيچيک از اعضاي دولت

 را در کشور پذيرا شوند.انقالب ايران هيچ منصب و مقامی هاي ايران تا فروپاشی حكومت پهلوي و پيروزيحاضر نشدند در دولت ذاهدي و ديگر دولت

اند تا به هاي خود استعفا کرده و داوطلبانه از قدرت کناره گرفتهها و منصبپرسم که در پنجاه سال اخير، در ايران چند مقام باالي حكومتی از سمتاکنون می

اند. «مأمورانِ معذور»بودند. اينان« مأمورانِ مسئول»لی پايبند و وفادار بمانند؟ فروغی و معظمیاصول اخالقی و سياسی و دو اصل بنيادين امنيت ملی و منافع م

اي را با خفت و خواريِ تمام از مقام خود برکنار کردند و از وزارت امور خارجه بيرون افكندند، زيرا به هيچ «وزير خارجه»به عنوان نمونه، در اين دورۀ زمانی، 

ندلی وزارت را ترك کند. کارگزاران حكومتی، سران و اعضاي احزاب و نمايندگان مردم در نگاهبانی از منافع ملی و امنيت ملی مسئول اند قيمتی حاضر نبود ص

 هاي خود کنار بروند. و اگر نتوانند بر مدار اصول اخالقی و سياسی انجام وظيفه کنند، بايد از سمت

 های عملی. برنامه3

عرضه کنند تا هاي عملیِ مشخص به افكار عمومیکند که با پرهيز از کلی گويی و ادعاهاي خيال پردازانه، برنامههاي انتخابات ايجاب مینامزدوظيفۀ اخالقی 

ب، مردم را به سراب شهروندان از کارنامه آنان پس از انتخاب شدن باشد. قابل قبول نيست که نامزدها به نام آدهند، مالك ارزيابیوعده هايی که به مردم می

 هاي مردم، به مقاصد شخصی و جناحی خويش دست يابند.دعوت کنند تا از اين رهگذر با جلب رأي

مدّون از هاي يابيم که در اکثر قريب به اتفاق انتخابات برگزار شده، اثري از اعالم برنامهاگر به تاريخ انتخابات در ايران طی نيم قرن اخير نظري بيفكنيم درمی

که تصور کنيم آماده است؛ از تبليغات پرخرج و از هر قِسمی« اسباب بزرگی» خورد. درواقع در جريان برگزاري انتخابات،نمی انتخاباتی به چشمهاي وي نامزدس

ا از اصل موضوع که برنامه ها، امضربت و فشار، و مانند اينهاي توهين بعضی نامزدها به يكديگر گرفته تا دروغ، تهمت، تخريب شخصيت، ميدن داري گروه

 است، خبري نيست. اين گونه کنشگري سياسی، چيزي جز دعوت کردن مردم به سراب به جاي آب نيست. 

 . شفافیت4

ين دستور تدوها و برگزارکنندگان انتخابات از نظر اخالقی بايد اصل شفافيت را در تمام مراحل انتخابات اِعمال کنند. شفافيت در پايبندي به قانون، نامزد

هاي آراء از گزندهاي گوناگون همانند جابجايی، گم شدگی هاي انتخاباتی به افكار عمومی، حفظ صندوقها، اعالم هزينههاي انتخاباتی و به کارگيري آنالعمل

ی به اصل شفافيت و اجراي آن، به هاي روشن انتخابات قانونی و دموکراتيک است. تعهد اخالقی و قانونهاي مردم، از مصداقو دستكاري در شمارش راي

زند. پايبندي نسبت اعتمادي دامن میانجامد و ناديده گرفتن آن، به فضاي ناامنی، شايعه پراکنی، ناباوري، نارضايتی و بیرضايت و اعتماد مردم به حاکميت می

تأکيد است. بايد اين منابع با اسم و مبلغ بطور مشخص به افكار  به شفافيت در منابع مالی و چگونگی هزينه کردن آن از سوي نامزدهاي انتخابات، شايستۀ

 شود.اعالم شود تا مرزهاي آن از فساد مالی و اداري، رانت خواري، پنهان کاري، دست اندازي در بيت المال مردم و پول شويی، به روشنی تفكيک عمومی



 

 

ما ميزان شفافيت بسيار پايين است و براي نمونه در مورد انتخابات، شامل همه جريانات هاي برجستۀ دمكراسی است. در کشور دانيم که شفافيت از ويژگیمی

کند. الزم است در انتخابات به اصل شفافيت در تمام مراحل ملتزم باشيم. تا کِی بايد در ايران اين واقعيت تلخ را تحمل کرد و شود، اما درجات آن فرق میمی

المال خارج از شمول ديوان محاسبات کشور براي انتخابات هزينه شود و حسابرسی به فراموشی سپرده هاي بيترگردان، پولهاي سشوربختانه شاهد بود که پول

زبان را هزينه کنيم و دربارۀ منابع آن، چيزي از يكديگر نپرسيم، هاي بیهاي مختلف سياسی وجود دارد که پولشود؟ گويی قراردادي نانوشته ميان تمام جريان

فرصت طلبانۀ احزاب  روي همديگر نيز نياوريم و دربرابر ملت سكوت پيشه کنيم. آيا اين رفتار غير شفاف، قانونی و اخالقی است؟ آيا اين عملكرد نامتمدنانه وبه 

نهادها و اشخاصی ميلياردها ميليارد خوانَد؟ اين که ، قانون گرايی، امانت داري در سياست و رعايت اخالق انتخاباتی می«مردمساالري دينی»و منفردين با ادعاي

ارائه نكنند، تحمل ناپذير است. در  -يعنی صاحبان اصلی کشور-پول ملت را صرف انتخابات کنند و گزارشی دربارۀ منابع و چگونگیِ هزينه کردن آن به مردم

از سوي وزارت کشور منتشر  1386بهمن ماه  30د و درتاريخ انوزارتخانه و نهاد در تدوين آن مشارکت داشته 11که -« منشور اخالقی انتخابات»بخشی از 

هاي اداري براي تبليغات انتخاباتی خودداري از مصرف بيت المال و امكانات و فرصت»،: «محورهاي مهم منشور اخالقی انتخابات» زير عنوان 12، در بند -شده

مدنی، اين خواستۀ  6وگوي ملی و با برپاکردن کارزارهايها از رهگذر گفتنی و رسانه(. بايد نهادهاي مدwww.moi.irمورد تأکيد قرارگرفته است)« نامزدها

به « شفافيت در انتخابات»هاي مدنی به طور جدي و گسترده پيگيري کنند، با اين اميد که صداي مردم با شعار عقالنی و اخالقی را درچارچوب قانون و آزادي

ستا و ديگر ارکان حاکميت برسد و آنان را وادار به اقدامات اساسی در اين زمينه کند. اين هدف با کنشگريِ فعال گوش نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و رو

رسد. به اين نيست که شما بگوييد من بشنوم و ، به نتيجه نمی«دالن گِرد هم آييم!بيا سوته»که:رسد. با نجواکردنِ ما و مداوم مردم در دراز مدت به نتيجه می

در ايران،  7زمامداري-گويم شما بشنويد و به سراغ کار و زندگیِ شخصیِ خودمان برويم. اجراي اصل شفافيت به عنوان يكی از سازوکارهاي دموکراسی و بهمن ب

 شود:لعل می« به خون جگر»ها نيست. به سخن حافظِ بزرگ، سنگی است که با صبر و شكيبايی، کاري کارستان است اما به اين سادگی

 (293:1378)حافظ،« گويند سنگ لعل شود در مقام صبر     آري شود و ليک به خون جگر شود.»   

 . بیطرفی5

-148: 1393اي اخالقی و از بديهيات انتخابات دموکراتيک است.)محمودي،به معنی رفتار برابرِ حاکميت در برگزاري انتخابات، وظيفه 8رعايت اصل بيطرفی

ها و احزاب مختلف به دقت مراعات شود. فراموش هاي مختلف فكري و سياسی و جناحبايد در مواجهه با نامزدهاي انتخابات با گرايش ( اين بيطرفی126

 اجراي قانونِ نكنيم که انتخابات عرصۀ کنشگري مردم به عنوان شهروندان برخوردار از حقوق مدنی است. بر اين اساس، حاکميت به عنوان ساختارِ ملتزم به

 انتخابات در سايۀ امنيت و نظم، نقش ديگري در انتخابات به عهده ندارد. سررشته دار اصلی و فرعی انتخابات، مردم اند.

 ه مردماند که تا آن زمان کمردم اجازه گرفته کند. اگر چنين شود، حاکمان برگزيدگان مردم اند و ازمی انتخابات آزاد و بيطرفانه، ساختار قدرت را در کشور مستقر

 ند.نمايندگی کن ،-ه با واگذاريِ داوطلبانه بخش هايی از حقوقِ مردم شكل گرفتهک-خواهند، قدرتِ آنان رامی

ون، مسئول حسن اجراي انتخابات آزاد مراحل انتخابات، اصل بيطرفی را به طور کامل رعايت کنند. اين قوا در چارچوب قانمیقواي سه گانۀ کشور بايد در تما

حفط »گزاري انتخابات آمده است:در مورد بيطرفی حكومت در بر« منشوراخالقی انتخابات»15ش از اين، قانون به آنان اختياري نداده است. دربنداند و بي

گريِ احزاب ي انتخابات بايد کنشمسئوالن برگزار(.ibid).تبليغاتی منتسب به حكومت هاي بيطرفی کامل تمام نيروهاي اجرايی و نظارتی انتخابات و دستگاه

نی و اخالقی است که مشروعيت و طرفانه و بدون تبعيض نظاره کنند. اين فرايندِ خردمندانه، قانوبیيعنی با نگاه « با يک چشم»سياسی را هاي و جريان

 نسبت به نظام سياسی و حاکميت کند، رضايت مردم را به همراه دارد و موجب اعتماد مردممی کارآمديِ حكومت را در چارچوب دموکراسیِ نمايندگی تضمين

 گونه جايگزين و بديلی در جهان امروز ندارد. شود. توسعۀ همه جانبه، متوازن و پايدارِ کشور، حاصل چنين فرايند مبارکی است؛ فرايندي که هيچمی

 . پیشگیری از اَعمال خالف قانون6

خالف قانون و مجرمانه از سوي نامزدها، برگزارکنندگان، ناظران و رأي دهندگان در  گرانيگاه برگزاري يک انتخابات اخالقی، پيشگيري از ارتكاب اَعمال

قانون 159اصل انتخابات است. اين مسئوليت خطير در عهدۀ قوۀ قضائيه است و بايد در قبال آن به مردم پاسخگو باشد. آشكار است که قوۀ قضاييه بر پايۀ 

رسيدگی به شكايات، »: مسئول173(. نيز برابر اصل 59: 1397است)کماالن،« ات و شكايات دادگستري...تظلممرجع رسمی»ايران:اساسی جمهوري اسالمی

                                                           
6.Campaign 
7.Good Givernance  
8.Neutrarity  



 

 

ها، قوۀ قضائيه بايد به ( است. افزون بر اين61همان،«)هاي دولتی و احقاق حقوق آن ها...تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه

، و «هاي اساسی و اجتماعی در حدود قانونتأمين آزادي:» 7، بند«محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی:» 6به ويژه بنداصل سوم قانون اساسی، 

(. انجام اين وظايف قانونی به شرط  20ملتزم باشد)همان،« مشارکت عامۀ مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خويش:» 8بند

هاي اساسی است. دراين طرفی و شفافيت از ديگر شرط، بی9اين قوه به قانون به مثابۀ فصل الخطاب قابل انجام است. هم چنين اِعمال اصول برابريپايبندي 

ن نهاد ناراضی و صورت، تأمين رضايت و اعتماد شهروندان به عنوان بزرگ ترين پشتوانۀ قوۀ قضاييه، امكان پذير خواهد بود. در غير اين صورت، مردم از اي

 شوند. اعتماد مینسبت به عملكرد آن بی

 . برابری7

اجتناب ناپذير است. در مقابل، اِعمال تبعيض  ، با اهميت و-است نجام انتخابات قانونی را عهده دارکه مسئوليت ا-رعايت اصل برابري به ويژه از سوي حاکميت

هاي آشكار و پنهان، هاي انتخاباتی کارشكنی و اِعمال نفوذ گردد و به شكلنقش آفرينیِ آنان طی رقابت درحق نامزدها و انتخاب کنندگان، به اين معنی که در

 ق و قانون است.از اشخاص و جناح هايی جانبداري و حمايت شود، و اشخاص و جناح هايی در تنگنا و فشار قرار گيرند، رفتاري خالف اخال

م شهروندان در مقابل قانون؛ دوم، ۀ سياسی ايران تشنۀ آن است. برابري داراي دو معنی است: نخست برابريِ تمااصل برابري مانند آب گوارايی است که صحن

اين قرائت، پيش از برآمدن جنبش  برابريِ حقوقی شهروندان با يكديگر، فارغ از جنسيت، نژاد، زبان، دين، مذهب، و باورهاي اخالقی و سياسی. برابري با

ه ور پيشگام آزادي، برابري و حكومت قانون، در ايران جاري شد )آخوند (، انديش1191-1257ايران، به قلم ميرزا فتحعلی آخوند زاده) مشروطه خواهی مردم

کند که تمام مردم قتضا می(.برابري شهروندان در انتخابات ا88: 1397، درگذشت(. )محمودي، 1285سال پيش از صدور فرمان مشروطيت در سال 28زاده 

خودي، محرم و ها بتوانند بر پايۀ آزادي و برابري کنشگري کنند، تبعيض در حق الناس اِعمال نشود، مردم پشت ديوارهاي خودي و غيراز اکثريت و اقليت اعم

ونی بدون باور به تكثرگرايیِ آزاد و قان نامحرم، و شهروند درجۀ يک و درجۀ دو، محصور و زندانی نشوند. بر اين نكنۀ باريک نيز بايد تأکيد نهاد که انتخابات

 معنی و سِتَروَن خواهد بود. معرفتی، دينی، اخالقی، اجتماعی و فرهنگی، و التزام به پيامدهاي آن، کنشی بی
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ونی، وظيفه و مسئوليت دارند استقالل قی و قاننامزدهاي انتخابات بايستی از ياد نبرند که در مبارزات انتخاباتی و در صورت رسيدن به مقام نمايندگی، از نظر اخال

هاي داخلی و خارجی، ان مردم به قدرتخود را در ايفاي نقش نمايندگی حفظ کنند. برگزيدگان انتخابات، سرسپردۀ قانون و وامدار مردم اند. وابستگی نمايندگ

کند. اشخاصی که گذارد و ضايع میوظايف نمايندگی را مُهمل میرساند و هاي جدي میبه هر شكل و به هراندازه، به استقالل ملی و حقوق شهروندي آسيب

ارد مجلس يا شوراها واند، بايد تا آن مايه پايبندي اخالقی و درك سياسی داشته باشند که پيش از انتخابات گندم نمايی نكنند و بعد که به نمايندگی مردم رسيده

اند در بيش از اختياري که مردم به او داده ق و قانون است. نماينده بايد اين واقعيت را بپذيرد که چيزيشدند، بازار جو فروشی را گرم کنند. اين کار خالف اخال

شود. شود. او وکيل مردم است و برپايۀ رأي مردم وارد ساختار قدرت سياسی میکف ندارد. شخصيت حقوقی او از رهگذر آراء مردم تعريف، تعيين و تحديد می

هشت  -گيرد، با تشكيل يک فراکسيون هفتکه در اقليت قرار میدار اصلیِ کشور مردم اند. اگر نماينده استقالل داشته باشد، حتی هنگامیاختياردار و سررشته

 هاي مردم به پيش ببرد؛ همان کاري که شخصيت هايی مانند مصدق و سيد حسن مدرس در زمانۀ خود کردند.تواند مجلس را در مسير خواستهنفره هم می

شتوانۀ سِتَبر آنان در مقام نمايندگی بودند. پآنان مجلس را در جهت استقالل و منافع ملی راه بردند، زيرا صداي رساي مردم بودند، مردم به آنان اعتماد داشتند و 

اند. از اين رو، خُسران بزرگ در انتظارآنان کردهاند و به مردم پشت اگر نمايندگان مجلس يا شوراها استقالل خود را فراموش کنند، به عهد خود با مردم وفا نكرده

گرايد و پيشرفتشان در ايفاي نقش نمايندگی با موانع جدي مواجه گذارد، کارشان به دشواري میاست. دور شدن از استقالل، اعتبار و آبرويی براي آنان باقی نمی

 شود. می

 16هم چنين در بند« پرهيز نامزدها از مديون شدن به صاحبان قدرت و ثروت.»نتخابات آمده است:در ارتباط با استقالل ا« منشور اخالقی انتخابات»10در بند

. با آنكه ترکيب (ibid)«و تبليغاتی له يا عليه نامزدهاي انتخاباتی.هاي حزبیپرهيز نظاميان و مسئوالن دولتی از ورود به احزاب و جناح بندي»تصريح شده است:

                                                           
9. Equality  



 

 

مع ذالک آشكارا به اين موضوع برپايۀ قانون اساسی  ،10دهد که با رويكردي محافظه کارانه تهيه شده استو نيز مفاد آن نشان می تدوين کنندگان اين منشور

 يت مرزهاي کشورتوجه کرده که برگزاري انتخابات يک امر مدنی و کار دولت است، نه نظاميان. کار نظاميان دخالت در سياست نيست، بلكه در پاسداري از امن

نبايد در انتخابات دخالت کنند. پس هرنهادي بايد شود. نقش پليس نيز برقراري نظم داخلی برمدار قانون است. از اين رو نظاميان و نيروهاي انتظامیمحدود می

که در واقع احترام کشور  -و احترامشها دخالت نكند تا بتواند به وظيفۀ قانونی خود را عمل کند به طور مستقل کار خودش را انجام بدهد و در کار ديگر نهاد

 ، محفوظ نماند. -است

 

                                                           
قانون اساسی، وزارت کشور، شوراي  جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، شوراي نگهبان»عبارت اند از:« انتخاباتکميتۀ تدوين و ترويج منشور اخالقی ». اعضاي10

اب به نمايندگی از احزاب، بسيج سياستگذاريِ ائمۀ جمعه، وزارت اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سيماي جمهوري اسالمی ايران، خانۀ احز
 (. ibid« )امعۀ دانشگاهيان، مرکز رسيدگی به امور مساجد، و ستاد احياء امر به معروف و نهی از منكر.اساتيد به نمايندگی از ج


